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การวิจัยเรื่อง การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยโดยใชสถิติเปนฐาน สําหรับ
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดพัฒนาครู:การสอนแบบโครงงานที่บูรณาการสาระการ
เรียนรูกับวิถีไทย และชุดพัฒนาครู:การใชสถิติในการสอนแบบโครงงาน เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ความสามารถของ
ครูในการสรางนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานที่บูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยที่ใชสถิติเปนฐานไปพัฒนาเยาวชน
ใหเรียนรูวิถีไทยในทองถิ่นของตนเอง เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในศาสตรทางสถิติของครูที่ใชสอนโครงงานที่บูรณา
การสาระการเรียนรูกับวิถีไทยที่ใชสถิติเปนฐานหลังไดรับการพัฒนา และเพื่อศึกษาความรู ความสามารถ และความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนกับครูที่ไดรับการพัฒนาในการจัดทําโครงงานที่บูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยที่ใชสถิติเปน
ฐาน โดยมีเครื่องมือวิจัย ไดแก ชุดพัฒนาครู เลม 1 และ 2 แบบประเมินหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาครูโดยผูเชี่ยวชาญ
แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบรายงานความกาวหนา แบบนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนกับครูผูรวมวิจัย แบบประเมินโครงงานโดยครูผูสอน กลุมตัวอยางเปน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1, 2 และ 4 จํานวน 6 คน การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยไดเอกสารชุดพัฒนาครูเลม 1 : การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทย
และชุดพัฒนาครูเลม 2 : การใชสถิติเปนฐานในการสอนแบบโครงงาน ซึ่งไดผานการหาประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
ปรากฏวาทุกรายการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 3.5 เมื่อนําชุดพัฒนาครูไปใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ จํานวน 6 คน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจอยูในระดับดีมากและ
สามารถสรางนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานไดคนละ 1 ชุด ครูมีความรูความเขาใจสถิติโดยนําไปใชเปนหลักในการ
สอนโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สอดคลองกับนวัตกรรมที่สรางขึ้น พบวานักเรียนสามารถจัดทํา
โครงงานบูรณาการวิถีไทยกับกลุมสาระการเรียนรูโดยใชสถิติเปนฐานไดจํานวน 52 โครงงาน ซึ่งมีผลการประเมิน
โครงงานโดยครูผูสอนอยูในระดับดีถึงดีมาก และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบวา มีความพึงพอใจดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนอยูในระดับมาก และดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูโครงงานของครูผูสอน
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
คําสําคัญ การสอนแบบโครงงาน การบูรณาการ สาระการเรียนรู วิถีไทย สถิติเปนฐาน

Abstract
This research is Project Work Teaching With Integrated Learning Substance and Thai Livings Through
Statistics Based for Teachers in Lower Secondary Education. The objective of this research were to construct teachers
development series : The project work teaching that integrates learning with the Thai living and teachers development
series : Using a statistical approach based on the project work. To study knowledge understanding and the ability of
teachers to construct innovative teaching projects work that integrate learning with the Thai living of using statistics as
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a base to develop youth to learn the Thai living of self local. To study knowledge and satisfaction of students who study
with teachers that have been developed in the project work that integrates learning with the Thai living by using a
statistical base. The research tools include the teachers development series 1 and 2, the efficiency of teachers
development series by experts, satisfaction assessment for workshop, the progress report, the follow up assessment,
query satisfaction of the students who learn with teachers who share research, project work assessment by teachers. The
sample consisted the lower secondary teachers in the educational area Chiang Mai, 1, 2 and 4 of amount 6 teachers.
Statistics analysis include qualitative content analysis, quantitative data, mean and standard deviation.
The research results that the teacher development series 1: The project work teaching that integrates learning
with the Thai living and teachers development series 2 : Using a statistical approach based on the project work. Which
were tested for efficiency by the experts appear to evaluate each item mean scores higher than 3.5. When were using the
teachers development series for workshop the teachers in lower secondary education amount 6 teachers. Teachers have
knowledge and understanding is very positive and construct innovative approach to project work everyone. The teachers
were understanding of statistics to use as a teaching project work for lower secondary level students. Found that students
can construct projects work integrated with the Thai living by learning to use a statistical base of 52 projects work with
project evaluation by the teacher was good to excellent. The assessment of the students were satisfied with the learning
activities of teachers at a high level and the atmosphere of learning in the project work for the teachers at a high level as well.
Keywords Project Work Teaching, Integrated, Learning Substance, Thai Livings, Statistics Based
ความเปนมาและคําสําคัญของปญหา
วิถีไทย มีศิลปะวัฒนธรรมและ ประเพณีที่งดงามที่สืบทอดตอลูกหลานที่ยึดถือเปนขนบธรรมเนียมปฏิบัติการสืบ
มา แตมีหลายปจจัยที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผลกระทบมีหลายสาเหตุ ในหลักการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน นั้น
กระบวนการที่สรางความรูไดอยางเปนระบบระเบียบคือ การวิจัย หรือ โครงงานสําหรับเยาวชน พื้นฐานที่จําเปนคือการใช
หลักการของศาสตรทางสถิติ ซึ่งเปนศาสตรที่เปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลป วาดวยการศึกษาที่เกี่ยวกับขอมูล ประกอบดวย
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห การนําเสนอและการตีความหมายขอมูล เปนหลักการที่เหมาะสมในการใชบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการพัฒนาเยาวชน ผูมีบทบาทหนาที่หลักสําคัญคือครูผูสอนจําเปนที่ไดรับการ
พัฒนาการสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยที่ใชสถิติเปนฐาน เพื่อเปนแนวในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนของตนเอง เพื่อใหเยาวชนไดอยูในสังคมอยางมีความสุข เปนคนไทยที่สมบูรณ เรียนรูคุณคา และ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม สังคมไทย เกิดการอนุรักษ รักษาไวสืบไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อสรางชุดพัฒนาครู:การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทย และชุดพัฒนาครู:
การใชสถิติในการสอนแบบโครงงาน
2) เพื่อศึกษาความรู เขาใจ ความสามารถของครู ในการสรางนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการ
สาระการเรียนรูกับวิถีไทยที่ใชสถิติเปนฐานไปพัฒนาเยาวชน ใหเรียนรูวิถีไทยในทองถิ่นของตนเอง
3) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ในศาสตรทางสถิติของครู ที่ใชสอนโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรู
กับวิถีไทยที่ใชสถิติเปนฐานหลังไดรับการพัฒนา
4) เพื่อศึกษาความรู ความสามารถ ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนกับครูที่ไดรับการพัฒนาในการจัดทํา
โครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยโดยใชสถิติเปนฐาน
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
การสอนแบบโครงงาน (Project Work Teaching) หมายถึงกระบวนการที่ผูสอนใชในการทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนน
การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแก
นักเรียนอยางเปนระบบ มีประสบการณตรง ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ฝกการคิดวิเคราะหและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ภายใตคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือผูเชี่ยวชาญ
การบูรณาการ (Integrated) หมายถึง การประสมประสาน หรือ เชื่อมโยง ในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกันมา
สัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรูแบบองครวม
สาระการเรียนรู (Learning Substance) หมายถึง สาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่
ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
เปน 8 กลุม ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาตางประเทศ
วิถีไทย (Thai Livings) หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ประกอบดวย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเปนอยู ภูมิปญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีต
จนถึงปจจุบัน
สถิติเปนฐาน (Statistics Based) หมายถึง สถิติที่ใชเปนหลักการพื้นฐานในการนําไปใช โดยเนน 2 อยาง คือ
1) ครูใชสถิติเปนหลักการพื้นฐานในกระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และ 2) นักเรียนใชสถิติเปนหลักการพื้นฐานในการทําโครงงานของตนเองที่ชวยใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระการเรียนรู
ที่เรียนและวิถีไทย
โดยการใชสถิติเปนฐานจะใชในขั้นตอนตามกระบวนทางสถิติ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล นําเสนอ ตีความ และสรุป
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Teachers in Lower Secondary Education) หมายถึง ครูผูสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3
กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอน ในสาระการเรียนรู ทั้ง 8 สาระ จําเปนตองมีการบูรณาการกับวิถีไทย โดยการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดเรียนรูจากปฏิบัติไดคือ รูปแบบการสอนแบบโครงงาน แตในการจัดเรียนการสอนที่ตองมีการบูรณา
การระหวางสาระการเรียนรูกับวิถีไทยและสอนแบบโครงงาน จําเปนตองมีการใชหลักการสถิติ ถามีการจัดการสอนใน
ลักษณะนี้สงผลใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาการในสาระการเรียนรู วิถีไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เกิด
ผลงานโครงงาน และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนมีนวัตกรรมการสอนที่ประสิทธิภาพ กรอบ
แนวคิดนี้ แนวคิด ทฤษฏีที่สนับสนุน ดังเชน
Lilian G. Katz. (1994) กล า วว า โครงงานคื อ คืบการสืบคนหาขอมูลอยางลึกตามหัวขอที่ควรคาตอ
การเรียนรูเพิ่มเติม ดําเนินการโดยกลุมเล็ก ๆ ของเด็กในชั้นเรียน หรือบางโอกาส อาจเปนเด็กคนเดียวคุณลักษณะสําคัญของ
โครงการคือความพยายามมุงเนนการคนหาคําตอบเกี่ยวกับหัวขอที่ถูกวางอยางใดอยางหนึ่ง
ไมวาคําถามนั้นมาจากเด็ก
หรือครู หรือจากเด็กและครู เปาหมายของโครงงานคือการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอ มากกวาที่จะแสวงหาคําตอบที่ถูก
สําหรับคําถามที่ถูกวางโดยครูผูสอน และ Skovsmose (1994 อางใน Renuka Vithal 2002) กลาววา โครงงานเปนวิธีการที่
ทําใหเกิดความเขาใจ ซึ่งนําไปสูการการพัฒนาทั้งทางปฏิบัติ และทางทฤษฎี เหตุผลของการการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ โดย ประเวศ วะสี (2538:27) ที่กลาววา “ ธรรมชาตินั้นเชื่อมโยงตอเนื่องอยางไมมีที่สิ้นสุด ควรมีการเรียนรูอยาง
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เชื่อมโยงเปนบูรณาการ” และสํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2540 : 6 -7) (1) สิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงไมไดจํากัดวาจะเกี่ยวของกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
(2) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหเกิด
ความสัมพันธเชื่อมโยง ระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย (3) การสอนสัมพันธ
เชื่อมโยงความคิดรวดยอดจากหลายๆ สาขาวิชาเขาดวยกันประโยชนหลายอยางๆ ที่สําคัญที่สุดคือชวยใหเกิดการถายโอน
การเรียนรู (Transfer of Leaning) (4) หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประโยชนในการขจัดความซ้ําซอน
ของเนื้อหาตางๆในหลักสูตร (5) การเรียนการสอนแบบบูรณาการสามารถตอบสนองตอความสามารถของผูเรียนซึ่งมีหลาย
ดาน รวมเรียกวา “พหุปญญา” (Multiple Intelligence) และตอบสนองตอความสามารถที่จะแสดงออกทางอารมณ
(Emotional Intelligence) (6) กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในหลักสูตรแบบบูรณาการสอดคลองกับทฤษฎีการสราง
ความรูโดยผูเรียน (Constructivism) และ ยุพิน พิพิธกุลและอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม. (2547 :5) การใหนักเรียนทํา
โครงงาน ไมใช เปนการเพิ่มเนื้อหาใหนักเรียน การทําโครงงานชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิดและริเริ่มสรางสรรคจุดเดน
ของการทําโครงงานก็คิด ตองมีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเหลานั้น
Margarida Cesar and Edgar Dias
(2006) กลาววา สถิติเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ฉะนั้นการสงเสริมการใชความรูทางสถิติเปนแนวทางหนึ่งที่เปน
ลําดับสําคัญในการทําใหนักเรียนกลายเปนพลเมืองที่มีความกระตืนรือรนและเปนผูมีความเจริญกาวหนา ความรูทางสถิติจะ
ชวยในการตัดสินใจ การวิเคราะห วิจารณสารสนเทศ การเลือกใชวิจารณญาที่ดีที่สุดสําหรับการศึกษาปรากฏการณ
เลือกใชเครื่องมือเก็บรวบรวมของมูลตามโครงสรางของขอมูล ฯลฯ Abrantes, 1994 ; Boutinet, 2002 (อางใน Margarida
Cesar and Edgar Dias ,2006) กลาววา โครงงานถูก เสนอแนะอยางเฉพาะเจาะจง สําหรับการเรียนรูเนื้อหาสถิติที่
เหมาะสม กับปญหาซับซอน และมีหัวขอเรื่อง ที่จําเปนตองศึกษาใหบรรลุผลที่ตองใชเวลานาน ซึ่งเปนการสะทอนผล
ระหวางการปฏิบัติที่จําเปนสําหรับความกาวหนาของงาน
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุน ป 2553 -2554 ซึ่งวิธีดําเนินงานวิจัยปงบประมาณ 2553 ขอบเขตของ
การวิจัยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา โดย ขอบเขตกลุมประชากร เปนครู
และนักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1, 2 และ 4 ที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน
151 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ปงบประมาณ 2553 ครูสาระการเรียนรูละ 1 คน รวม 8 คน สําหรับกลุมตัวอยางนักเรียน เปน
นักเรียนที่เรียนกับครูที่เขาโครงการฯ โดยดําเนินการวิจัย
1) ออกแบบและสรางเครื่องมือวิจัย จัดทํารางตนฉบับชุดพัฒนาครู จํานวน 2 เลม คือ เลมที่ 1 ชุดพัฒนาครู : การ
สอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทย จํานวน 6 หนวย เลมที่ 2 ชุดพัฒนาครู : การใชสถิติเปน
ฐานในการสอนแบบโครงงาน จํานวน 4 หนวย หาคุณภาพของเครื่องมือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
และสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ไดแก แบบประเมินชุดพัฒนาครู แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ
นิเทศติดตาม แบบประเมินความพึงพอใจในการสอนแบบโครงงาน
2) สรางแบบสํารวจครูเพื่อเขารวมโครงการวิจัยฯ โดยเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 5 วัน สัมนา 1 วัน
3) อบรมเชิงปฏิบัติการและใหความรูในการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนรวมสัมมนากลุม
4) วางแผนทําโครงสรางของ Website และจัดทํา เพื่อทดลองใช
5) ปรับปรุงตนฉบับและจัดทําชุดพัฒนาครู ฉบับสมบูรณ วางแผนเตรียมขอมูลและวิธีการ ใบกิจกรรมการอบรม
ทั้งหมดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2554
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ผลการวิจัย
1. ไดเอกสารชุดพัฒนาครูเลม 1 : การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทย และชุด
พัฒนาครูเลม 2 : การใชสถิติเปนฐานในการสอนแบบโครงงาน ซึ่งไดผานการหาประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญปรากฏวา
ทุกรายการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 3.5
2 เมื่อนําชุดพัฒนาครูไปใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ จํานวน 6 คน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจอยูในระดับดีมากและสามารถสรางนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน
ไดคนละ 1 ชุด
3. ครูมีความรูความเขาใจสถิติโดยนําไปใชเปนหลักในการสอนโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สอดคลองกับนวัตกรรมที่สรางขึ้น พบวานักเรียนสามารถจัดทําโครงงานบูรณาการวิถีไทยกับกลุมสาระการเรียนรูโดย
ใชสถิติเปนฐานไดจํานวน 52 โครงงาน ซึ่งมีผลการประเมินโครงงานโดยครูผูสอนอยูในระดับดีถึงดีมาก
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนพบวา มีความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน
อยูในระดับมาก และดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูโครงงานของครูผูสอนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
การอภิปรายผล
โครงการวิจัยการสอนแบบโครงงานฯ ไดพัฒนา ครูผูทั้ง 8 กลุมสาระเรียนรู โดยใช ชุดพัฒนาครู 2 ชุด ครู
สามารถสราง นวัตกรรมไปใชสอน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรู อยางแทจริงมีผลการปฏิบัติงานโครงงานไดเชิงประ
จักษ นักเรียนที่ไดปฏิบัตโิ ครงงาน ไดเรียนรูวิถีไทยโดยใชหลักการบูรณาการ และหลักการทางสถิติ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เปนไปตามเปาหมายการจัดการศึกษาอยางแทจริง สอดคลองกับ พิมพพันธ เดชะคุปต (2545) สรุปวา การพัฒนาภูมิ
ปญญาไทย นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองแลว การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร กอปรกับความคิดสรางสรรค ความเปนผูมีวิจารญาณ และสอดคลอง แนวคิดการสอนบูรณาการ
เปนการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เกิดประสิทธิภาพมาก สอดคลองกับ แนวคิดของประเวศ วะสี และของสํานักงาน
ประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2540 : 6 -7) แตทั้งนี้การสอนแบบโครงงาน หลักการสถิติ ทั้งครูตองใชใน
การพัฒนาการสอนและรายงานผลการพัฒนาผูเรียน และผูเรียนจําเปนตองมีความรู และนํามาใชเปนฐานในการทําโครงงาน
ซึ่งสอดคลองกับ และ ยุพิน พิพิธกุลและอลงกรณ ตั้งสงวนธรรม. (2547 :5) และ Margarida Cesar and Edgar Dias
(2006) ดังที่กลาวในวรรณกรรมขางตน
ขอเสนอแนะ
1. ในการสรางนวัตกรรมตองมีการวางกรอบและการดําเนินการสรางที่ใชเวลา ดังนั้นผูวิจัย ในการดําเนินการ
วิจัยในลักษณะนี้ผูวิจัยจําเปนตองมีการเตรียมเอกสารความพรอมสูง
2. ในการดําเนินงานพัฒนาครูผูสอน ซึ่งอยูหางไกลและตองใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
จําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการสื่อสาร

นิเทศติดตามผลงาน

ซึ่งไดแกการมีการพัฒนา web site และตองมีการปรับปรุง

ตลอดเวลาที่ทดลองใช ตลอดจนมีระบบที่มีคุณภาพรองรับที่เพียงพอ ซึ่งการใช web site ที่เปนสื่อกลางเปนเรื่องที่จําเปน
และมีประโยชนมากๆ ทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานของตนเองในการเผยแพรตอสาธารณะ
3. ในการพัฒนาครูบางสาระการเรียนรูมีปญหา เนื่องจากการยายสถานที่ทํางาน ทําใหผูวิจัยจําเปนตองมีการ
เตรียมผูสนใจเขารวมสํารอง และในการดําเนินการสอนแบบโครงงานใหสําเร็จ เวลา 1 ภาคเรียน นั้นบางสาระการเรียนรู
ไมสามารถทําไดสําเร็จตองใชเวลาถึง 2 ภาคเรียน

6
4. การพัฒนาครูที่ใชการสื่อสารทาง web site ทั้งผูวิจัยและ ครูจําเปนตองมีพื้นฐานทางเทคโนโลยี สารเทศ หรือ
คอมพิวเตอร ซึง่ จะทําใหการพัฒนาการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถเผยแพรผลงานตอสาธารณะไดมากอยาง
กวางขวางและรวดเร็ว ทําใหเกิดผลประโยชนตอการนําผลงานวิจัยไปใชอยางแพรหลาย
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